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التقوى

2جـوُ�نـا ُلغـو2�ّجـوُ�نـا ُلغـوّ�..!..!


نا لغ�..!" هو �سم �لّز�"ية �ّل� �ختـرنا 
^ نتفاعـل "
ميد�^   � جديـد،  من   - �ألحّبة!  
ّيها   - معكم  ֲדا 
�لكلمة، لغـًة "
�ًبا؛ ��ًسا "|بـد�ًعا؛ تـر�ًثا "مـ�Rًثا؛ 
ثقـافيًّا، "حـضا�يًّا، "�ينيًّا "قـوميًّا، "|نسـانيًّا َقْبًال 

"َبْعـًد�.
"قد كا^ ملتنçّ �لعصر، "شاعر �لعر� �ألّ"� � �لّزمن 
�حلديث، Nمو� سليم حسني ��"يش، 
^ يصو
 بوعيه 
بالّلغة،   Ûلعا� "|حساسه  �لّشاعر،   �Rبص "بُعمق  �حلاّ�، 
� قصيدته �لّر�ئعة "قافية من 
جل �ملعّلقا�" من �يو�نه 
 عن "
 �Rًتعب �أل�"� "ملا�� تركت �حلصا^ "حيًد�"، 
"عن  لغوّ�،  كائن  هو  عموًما،  �إلنسا^،   ّ̂ 
 حقيقة 
 ،ðّلعر�  rّلِفَلسطي�  "
  rّلِفَلسطي�  ðّلعر�  "
  ðّلعر�  ّ̂ 


خصوًصا، هو لغُته، فقا�:

"... مـن 
نـا؟ 
هذ� سـؤ�ُ� �آلخرين "ال جو�َ� لـه.


نا لغـ� 
نـا،
... َعْشٌر، هذ  لـغ� ِ̂ 
نا مـعّلقٌة... مـعّلقتا"


نا لغـ�. 
نا ما قالِت �لكلمـاُ�:
ُكـْن 

َجَسـد�، فكنـُت لَنْبِرها َجَسـًد�..."

ّ̂ Nمو� ��"يش ֲדذ� �لّصو� ُينطقنا، ُينطق "عينا  "كأ
"فيها  ֲדا  "تفاعلنا  �حلقيقة،  %ذ   �لّر�سخْين  "�عتقا�نا 

"معها "%ا، ُمذ متّثل �لو�حد مّنا بشًر� َسِويًّا.
"�لّلغة ليست Øّرَ� حاضنٍة للفكر 
" مستو�ِعه ""عائه، 
بل هي 
��� �لفكر، 
صًال؛ فنحن نفّكر بلغة، "Ôلم بلغة، 
"�ملنطق  �لعقل  ُتر�اªا  بلغة،  �خلمس  "نتو�صل ¶و�ّسنا 
|ً��، "ُتكّيف �لعقل "تشّكله "فق منطها  "�لّذ"�، فهي، 
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ِمنو��  على  "�لِوْجد�^  �لّذهن  تنسج   ñّ "من   ،ëّخلا�
�لّلغة)،  �لّلغة (
" �ّل� تنتمي |}  �لّثقافة �ّل� تنتمي |ليها 
فالّلغة �لعربّية تصنع عقلّية عربّية، "تصوغها فكًر� "�"ًحا 
"�نتما، "تطبعها (بطاَبعها "طاِبعها)، ("�لّلغة) �إلنكليزّية 
تصنع عقلّية |نكليزّية، "تصوغها فكًر� "�"ًحا "�نتما، 
"تطبعها (بطاَبعها "طاِبعها)، "|^ كا^ مكتوًبا � ُهوّية 
�لّلغة،  تلك هي   .rّصي "
 هندّ�،   "
  ،ðّصاحبها: عر

"كذلك (فعُلها) فينا. فاإلنسا^ هو لغُته".
|} ما سبق، عّله سبق بيت من �لّتر�Ú لصفّي �لّدين �ِحلّلّي، 
نوّظُف عُجَز  �ملختَلَف حو� صد� ، ليخدf ما �هبنا |ليه 
ٍ̂ � �حلقيقِة |نسا^". "|ّنه  � هذ� �لّسيا�: "... فكّل لسا
ّ̂ �قّي  
ملنطق مترّتب، "نتيجة حتمّية، ""�قع "حقيقة، 
"منّثل  �لّلغوّيْين،  "îّو   برقّيه  مرهونا^  "îّو   �إلنسا^ 
لذلك، متثيًال ال توظيًفا، بقو� شاعر �لّنيل، Nّمد حافظ 

|بر�هيم: "... "كم عّز 
قو�f بعّز لغاِ�".

"�لعربّية لغة �ين "ثقافة "تر�Ú، لغة �"لة "حضا�� "تا�يخ، 
�لّلغة بطبيعتها مها�� �هنّية "عقلّية "منطقّية،  "|^ كانت 
 ،Ì"�إلحسا �ملشاعر "�ألحاسيس، "تنّمي �لّشعو� 
تدغد
 ��لفا�" مع  "�حد  َنْبٌر  فكّلنا   ،Ìلّنا� تبعثه �  ما  "تبعث 
عمر بن �خلّطا� - �ضي �هللا عنه "
�ضا  - � �عوته: 

"تعّلمو� �لعربّية فإّنها تثّبُت �لعقل "تزيُد � �ملر"�"!
 ^
 
ّ"ًال "Ñِخًر�،  بنا،  |ً��، فأحر�  ُلغويًّا،  "ما ��f "جوُ�نا 
Ôمَي هذ� �لوجو�، "ªّيئ له 
سبا� �ميومته "�قّيه "���ها� ، 

�"�� حتقيق  
ّما عن  مفعوًال.  
مًر� كا^  �هللا  يقضَي  حّتى 

�لك، "لو��مه "ُموِجباِته، فهّيئ لنا �لّلهّم حديًثا. 
َلَشّدما يبعث ّ� �لّسر"� "ُيضي ّ� �ألمل، تلّقي تعليقاتكم 
على، "تساíالتكم عّما تطرحه هذ  �لّز�"ية، ع� ُعنو�^ 

�ل�يد �ُملسّجل 
�نا . "|} لقا Ñخر، |^ شا �هللا!
�لكاتب ���Ì عاشق لّلغة �لعربّية، مترجم "Nّر� لغوّ� 

asarabic@gmail.com

ّ̂ �ملثّقفني �لعرَ� �ّلذين § ُيتِقنو� معرفَة لغتهم، ليسو� ناقصي �لّثقافة فحْسب، بل �  |" 
�جولتهم نقٌص كبR "ُمهٌني، 
يًضا". (عميد �أل�� �لعرðّ، �لّدكتو� طه حسني)

 

�لّلغوّية  "لِيصمِد �لعرُ�، فالعاَلُم بأمّس �حلاجة |ليهم، "ْليحتِرمو� عربّيتهم، هذ  �آللة 
�لّصافية، �ّل� تصلح لنقل �كتشافا� �لفكر � �ألقطا� "�ألمصا� كاّفة، "ْليحاِفظو� على 

صالتها، فال تنقِلب َمْسًخا مقلًِّد� لّلغا� �آل�ّية، 
" تتخّثر � حد"� ضّيقة شأ^ �لع��نّية 

هيونّية �ملتطّرفة". (�ملستشر� �لفرنسّي �لكبR، لويس ماسينيو^) �جلديد�، �ّل� ¤ّثر� � �لصِّ Ïfl Ë
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